
REPUBLICA MOLDOVA

CONSTLIUL RAIONAL CIMI$LIA

PROIECT

D E C lZlE Nr. 2.i til
din J0 ,t 2on f+- 2o2l

cu privire la acceptul transmiterii cheltuielilor

pentru reparafia capital5 a unor inciperi
in conformitate cu:

- art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 43512006 privind descentrali zarea administrativE;

- arl. 46 din Legea nr. 43612006 privind administrafia publicl local[;

- art. g alin. (ai din Legea nr. 52311999 cu privire la proprietatea publice a uniffitilor administrativ-

teritoriale;
- Hotirirea Guvernului nr. g}ll2)l5 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de

transmitere a bunurilor proprietate public[;

-Deciztaconsiliului oraqenesc n .4/tz din24.06.2020 cu privire la transmiterea unor cheltuieli pentru

reparalia capital6 a cl[dirilor;
- 

-Contractul 
de comodat din 01.07.2020 privind transmiterea unor incIperi in folosinl6,

Consiliul raional Cimislia
DECIDE:

l.& acceptl transmiterea cheltuielilor pentru reparalia capital[ a unor incEperi amplasate in or.

CimiElia, Casade Cultur6, str. Ion Popuqoi, nr.2 (montarea unui perete din PVC) in valoare totala de

23 340,00 lei, de la balanla Secliei Cultura, Tineret gi Sport a Consiliului raional Cimiqlia, la balanla

oragului Cimiqlia.

2. Se imputernice$te dna Iulia Cojocaru, sef, Seclia Culturl, Tineret gi Sport, s6 instituie comisia

de transmitere - primire Ei s6 aprobe actul de transmitere - primire.

3. Controlul executirii prezentei decizii se atribuie dlui Vadim Torgai, vicepre5edinte al

raionului.
4. Prezenta decizie se aduce la cunoqtin![ :

- Secliei Cultur6, Tineret qi Sport'
- Consiliului or6EenescCimigiia;)

- Centrului raional de tineret;
- prin publicare in Registrul de Stat al Acrelor Locale Ei pe pagina oficial[ a Consiliului raional Cimiqlia

rl'rvrv. raioncimi slia.md.

Preqedintele qedin{ei

Contrasemneazlz

Secretarul consiliului

Coordonat:

Vicepreqedinte al raionului

Avizat:

Secretarul consiliului

Proiect elaborat:

$efl Sectia Cultur4 TirTeret qi Sport

Gheorghe Netedu

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Iulia Cojocaru



NOrA INFORMATIVA N/A
A.supra proiectului de decizie nr /-clin

cu privire la acceptul transmiterii cheltuielilor pentru reparalia capitall

JP"E
a unor inciPeri"

Stima{i Consilieri,

prin Decizia ('ensiliulgi or. Ciltillia rtr.zil12 din 14 ()6.202o cu prir'ire la transmiterea itr

comodat a Llnor ipcdpcri. s-a decis transnritercir pe un termen dc 10 arli. a doua incaperi de la parterul

Casei de ('ultur6 ('ir1islil" cu inrrarea din hol. cu supraf-ala cle 14.0 rn2 qi 30'2 m2 pentru amplasarc

Centrului Raional de 
-l'ineret'

Prin urmare, in conformitate cu cap'lV. pct' 4'7 din

obliga ca, toate schimbarile 5i replanificarile ale bunurilor

contrtretLrl de comodat. Comodatarul se

imobile sa fle transmtse in proprietatea

Comodantului.

Avind in vedere c6 cheltuielile pentru reparalia incdperii cu suprala[a de 30,2 m2, qi anume

instalarea unei uqi gi pcretelui desplrlitor din PVC, care face obiectul prezentei decizii, va fi folosit

pentru satisfacerea nemilocita a necesitalilor centrului Raional de Tineret gi a beneficiarilor, din intregul raion'

," propur. spre aprobare ConsiliuluiraionalCimi;lia, prezentul proiect de decizie in sensulformulat'

5el'sectia cultur6, tineret qi sport

Cojocaru Iulia

l


